ПРИПАДНИЦИ СИПА ЈУЧЕ УХАПСИЛИ ОСМОРИЦУ СРБА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

ЛИСИЦЕ ЗА "ПОЛА ЧЕТЕ"
Осумњичени за убисшва и ирогоне бошњачког цивилног сшановнишшва
РОГАТИЦА

-

Полицајци Др-

жавпе агенције за истраге и

заштиту
так

(СИПА), у четвр-

ујутру поступајући по

налогу Тужилаштва Босне и
Херцеговинс, на подручју
Рогатице и околине, ухапеили осам особа осумњичених
да су починили злочин против човечности на подручју

-

општине
изјавио је
„Новостима" Борис Грубешић, шеф Одсека за контакте с јавношћу Тужилаштва
БиХ.
Како „Новости" сазнају,
свих осморица ухапшених су
српске националности и реч
је од Радомиру Марковићу
(59), Милу Кушићу (42),
Драгану Божовићу (45), Саши Перковићу (42), Радомиру Глуховићу (49), Пери Радовићу (50), Илији Вукашиновићу (52) и Милошу Вукашиновићу (45). Сви они су
рођени у Рогатш ш, где и жиове

ве.

-

Они су под иетрагом Тужилаштва БиХ и осумњичени су да су у оквиру широког и сиетематичног напада,
усмереног против Бошњака
на иодручју општине Рогатица, као припадници енага
ВРС у септембру 1992, наоружани аутоматским наоружањем, чинили прогон бошњачког цивилног становништва
укључујући ссла
Враголови, Голубовићи и

-

Карачићи каже Грубешић.
Оптужени су чинили про-

гон

и пљачку имовине, а када су у једној гаражи на подручју села Карачићи про-

еу их у оближњу шталу, где
су затворени, након чега је
оптужени Миле Кушић, пуцао рафално из аутоматског
оружја. Тада еу убијене све

СВИ У ШОКУ ЗБОГ ХАПШЕЊА
ПОСЛЕ испитивања осумњичених, поступајући тужилац ће одлучити
о покретању предлога за одређивање мере притвора. У Рогатици,
не само код најближе родбине ухапшених, већ у читавом граду и
крају, људи су шокирани. Нико није могао ни да претпрстави да ће
сада кренути, како се могло чути, „масовна хапшења" Срба за наводно почињене ратне злочине.
пашли

око

20

цивила

шњачке националности,

боме-

ђу којима је било жена и деце, који су се ту сакрили бежећи од напада, прсместили

заточене особе.

Том
додаје
приликом,
представник
Тужилаштва
БиХ, „шталу је захватио пожар, па су на тој локацији на

згаришту, пронађени остаци
тела четири особе, а за телима осталих жртава, јот се

трага".
Оптужени

Кушић.

Вука-

шиновић и Перковић се терете да су након што су незаконито ухапшене мештане
из Крамер Села и Ракитнице, натерали наводно цивиле
да се крећу према насељу
Хан Стјеница и згради осмогодишње школе, а том приликом одвајали су мушкарце
од жена и деце. После тога,
наводи се у оптужници, жене
и деца су противзаконито
затворени, а већи број мушкараца је убијен. Њихова
тела још нису пронађена. ■
В. МИТРИЋ

